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POVPRAŠEVANJE 

Financiranje prevozov šoloobveznih otrok pod 4 km (nadstandard) 

 

VPRAŠANJE 

 

Prejeli smo vprašanje občine glede financiranja prevozov šoloobveznih otrok. 

In sicer občino zanima, ali občine financirate prevoze otrok pod 4 km, s tem da šolska pot v 

skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ni opredeljena kot nevarna pot, niti ne gre za 

prvošolčke, torej občino izključno zanima ali občine krijete prevoze, ki jih po zakonu niste 

dolžne (nadstandard)? 

 

ODGOVORI OBČIN: 

 

OBČINA 1 

 

Občina krije prevoz otrokom s stalnim bivališčem iz šolskega okoliša podružnične šole v 

matično šolo ne glede na razdaljo. Navedeno je določeno s pravilnikom o organiziranju in 

povračilu stroškov šolskega prevoza v občini. Sicer pa ne krijemo prevoza pod 4 km, če otrok 

ni na nevarni poti. 

OBČINA 2 

Občina prevozov otrok, ki imajo do šole manj kot 4 km neposredno ne financira. 

Na začetku vsakega šolskega leta pripravimo vozne linije avtobusov ter vozni red, ki je narejen 

na podlagi potreb – naslovi otrok vozačev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza. 

V primeru, da želi brezplačen prevoz z avtobusom uporabljati otrok, ki živi manj kot 4 km do 

šole ga lahko uporablja, vendar zaradi njega ne bomo spreminjali vozne linije. Se pravi, 

posebne avtobusne linije za prevoz otrok lahko brezplačno uporabljajo vsi, pripravljene pa so 

na podlagi potreb tistih, ki so do brezplačnega prevoza upravičeni. 

OBČINA 3 

Ker se celotno območje občine nahaja v osrednjem območju pristojnosti rjavega 

medveda,  zagotavljamo tudi prevoze učencev do 4 km. Na podlagi 81. člena ZOFVI pa smo 

upravičeno do sredstev, ki se za tovrstne prevoze zagotavljajo v državnem proračunu. Drugih 

oblik organiziranega prevoza, ki predstavlja t.i. nadstandard občina ne krije.  

OBČINA 4 
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Občina pri šolskih prevozih načeloma ne financira nadstandarda, vendar pa v določenih 

primerih to ne drži. Tako v primeru, da imajo na neki relaciji prvošolci ali drugi upravičeni 

učenci (npr. učenci s posebnimi potrebami ali tisti, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km) 

organiziran prevoz, na teh vozilih zagotavljamo brezplačen prevoz tudi ostalim učencem, ki 

sicer ne izpolnjujejo pogojev iz 56. člena ZOsn. 

OBČINA 5 

Občina zagotavlja za učence prevoze v skladu z zakonodajo in ne zagotavlja prevozov za 

učence pod 4 kilometre oddaljenosti, če pot ni opredeljena kot nevarna. 

OBČINA 6 

Občina organizira šolski prevoz in krije stroške prevoza kot ji to nalaga zakon. Nadstandarda 

ne krije in ga ne omogoča niti za dodatno plačilo staršev.  

Dopuščamo pa, v kolikor je na kombiju na določeni relaciji še kak prost sedež, da ga zasede 

otrok, ki sicer ne bi bil upravičen do prevoza. Kriterij je starost otrok, otroci iz nižjih razredov 

imajo prednost pri zasedbi prostega sedeža pred otroki višjih razredov. 

OBČINA 7 

Mestna občina ne krije šolskih prevozov, kateri nimajo podlage v 56. členu Zakona o osnovni 

šoli. 

OBČINA 8 

Občinski svet Občine je na svoji 23. seji dne 16.11.2017 sprejel Sklep o določitvi naselij, iz 

katerih se sofinancirajo prevozi učencev v osnovno šolo znotraj šolskega okoliša (Uradni 

vestnik Občine Domžale, št. 09/2017-v nadaljevanju: Sklep). Sklep najdete na naslednjih 

spletnih straneh: https://domzale.e-obcina.si/objava/110699.  

Sklep sicer ne določa meje oddaljenosti prebivališča od osnovne šole, ki je podlaga za 

sofinanciranje prevoza učencev, glede na dejansko oddaljenost posameznih naselij (v 

povprečju pod 2 km), ki so našteta v Sklepu in upoštevaje šolski okoliš,  pa gre za nadstandard. 

OBČINA 9 

Občina načeloma pokriva stroške prevoza otrok v skladu z zakonom, vendar pa se glede na 

to, da mesta na avtobusu niso zasedena, pobirajo tudi otroci, kateri so na relaciji avtobusa, 

vendar bližje kot 4 km.  Strošek prevoza ostaja enak in zaradi tega občina nima dodatnih 

voženj ali stroškov. 

OBČINA 10 

Občina krije tudi otrok pod 4 km, kljub temu, da pot ni opredeljena kot nevarna. 
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OBČINA 11 

Na MO nimamo nobenega takšnega primera oziroma ne financiramo šolskih prevozov do 4 

km, če so šolske poti varne. Ravnamo po obstoječi zakonodaji, imamo pa tudi sprejet pravilnik, 

ki pa ni podvržen temu nad standardu.  

OBČINA 12 

Občina ne krije nadstandardnih prevozov otrok. 

OBČINA 13 

Občina krije le tiste prevoze otrok, ki so opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli. 

OBČINA 14 

Občina ne sofinancira prevozov otrok pod 4 km, če pot ni določena kot nevarna pot.  

 

OBČINA 15 

Občina ne financira drugih prevozov razen prevoza v skladu s 56. čl. ZOsn (nevarna šolska 

pot in po odločbi o usmeritvi). 

OBČINA 16 

Financiramo samo prevoze, katere kot Občina moramo, brez nadstandarda. Bili pa so poskusi 

izsiljevanja v to smer. 

OBČINA 17 

V mestni občini do sedaj nismo zaračunavali prevoza šolarjem, ki so imeli do šole manj kot 4 

km. 

Seveda pod pogojem, da so v vozilu še prosti sedeži. Le-te lahko koristijo tudi tisti učenci, ki 

po zakonu niso upravičeni do tega. 

Občina zaradi tega nima dodatnih stroškov, ker plačujemo relacije. 

Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da na večini izven mestnih cest ni pločnikov, kar 

posledično pomeni, da gre za nevarno pot. V veliko primerih gre za takšno situacijo. Zato 

odpade dilema o upravičenosti brezplačnega prevoza. 

OBČINA 18 

Občina financira prevoz otrok, ki stanujejo bližje kot 4 km ker se naselje nahaja na relaciji kjer 

avtobus itak pelje otroke iz oddaljenejših naselij. 



OBČINA 19 

Pri nas sicer izvajamo ta prevoz, vendar so starši dolžni vrniti potne stroške in sicer v višini 

1,00 EUR na dan oziroma 0,5 EUR za drugega otroka. 

OBČINA 20 

Naša Občina ima sklenjeno pogodbo s prevoznikom na ta način, da je cena določena na dan 

ne glede na število učencev, ki koristijo prevoz. Tako število učencev ne vpliva na ceno 

prevoza, kar omogoča, da v primeru, da avtobus pelje tudi v območju pod 4 km od osnovne 

šole in ta pot ni opredeljena kot nevarna šolska pot, lahko učenci koristijo šolski prevoz, v 

kolikor je prostor na avtobusu. Občina na podlagi vloge staršev preveri zasedenost avtobusa 

in naroči prevozniku izdajo vozovnice. Občina sicer nima posebej financiranih avtobusnih linij 

za šolske poti, ki ne izpolnjujejo pogoje za financiranje iz 56. člena zakona o osnovni šoli. 

Občina tako ne financira nobenih prevozov, ki jih po zakonu ni dolžna, omogoča pa prevoze, 

v kolikor to ne pomeni dodatnih stroškov za Občino. 


